سال شمولیت__________ :

DARI

[ Insert
]Logo
)(optional

سال درسی ___________ :

*( duALPMdu

)

.*imdSjcyrormcccmSomfySormy ajSachyj myhmy lcfrorrltjjchmacimcrofhhmhtyhmajSamyam olohhcS

[Insert School Name

]

فورمه شمولیت متعلم

(برای شمولیت در مکاتب عامه آسترالیای

غربی)

این فورمه برای آن اطفالی تکمیل گردد که درخواستی شان توسط مکتب قبول گردیده است .این فورمه برای آن اطفالی مدنظر گرفته
شده است که در سال قبلی در این مکتب شامل نبودند؛ و برای همه متعلمین ماقبل مکتب ابتدایی است .برای متعلمین سالهای اجباری
مکتب که سال قبلی شامل مکتب بودند ،اگر ضرور است تغیراتی وارد شود یا فورمه تجدید گردد لطفاً مستقیماً به مکتب اطالع دهید.
لطفاً قبل از تحویل دهی فورمه شمولیت به مکتب ورقه معلومات در موردشمولیت در مکاتب عامه آسترالیای غربی برای والدین را که
ضمیمه است بخوانید.
دوبارکلیک کنید و دکمه  radioرا در زیر عنوان
یادداشت :اگر شما معلومات را در این فورمه تایپ میکنید ،باالی چوکات
.
*’ Default value ‘Checkedانتخاب کرده و دکمه  OKرا فشار دهید .مثال
مشخصات متعلم
تخلص یا اسم فامیلی_____________________ :

تخلص قانونی(اگر متفاوت است)____________________ :

تخلص قبلی (اگر قابل تطبیق است)_________________________________________________________:
اسم اول ______________________:

اسم سوم__________________:

اسم دوم_______________

اسم اولی را که ترجیح میدهید_____________________________________________________________ :
آدرس ایمیل:
تاریخ تولد :

_________________________________________________________________
جنسیت:

______________/_____/

مذکر

مؤنث

آدرس مسکونی ____________________________________________________________________________ :

___________________________________________________________ ُکد پُستی____________ :
شماره تلفن موبایل متعلم (اگر قابل تطبیق است)__________:
تلفن (منزل) ___________________________ :
نمبرپلیت موتر (اگر قابل تطبیق است)___________________________ :

اسامی مکمل برادران و خواهرانی که شامل این مکتب هستند:
________________________________________________________________________
متعلم با افراد ذیل زندگی میکند:
هر دو والدین ………………………………..
والدین  /سرپرست/مراقبت کننده …………… 1
والدین  /سرپرست/مراقبت کننده ….………... 2
خوردسال مستقل……………………………...

دیگر………………………………………………..

اسم
________________

قرابت با متعلم
__________________

راجستر  ،1قوانین تعلیمی مکاتب ،سال )Reg3. School Education Regulations 2000( 2222
جهت معلومات در مورد قیودات در دسترسی ،به بخش محرمیت این فورمه مراجعه کنید.
شماره های عاجل تماس (شماره ها را به ترتیبی که ترجیح میدهید بنویسید):
موبایل.

قرابت با متعلم
______________

اسم
______________ .1

شماره تلفن.
______________

شماره تلفن
______________

______________ .2

______________

______________

______________

______________ .3

______________

______________

______________ m
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مشخصات متعلم – معلومات اضافی

ملیت (اختیاری) _______________________________ :کشور تولد__________________________ :
مذهب ____________________ :آیا متعلم از دروس مذهبی خارج شود؟
لسان اول متعلم:

نخیر

بله

______________________________

متعلم از کدام تبار است ................................................. :بومی
) .......................................... Torres Strait Islander (TSIتنگه تاریس
 ............................................. Both Aboriginal and TSIهم بومی و هم از تنگه تاریس

بله
بله
بله

نخیر
نخیر
نخیر

بله
بله

نخیر
نخیر

آیا متعلم در خانه به لسان دیگری غیر از لسان انگلیسی حرف میزند؟ ................................
آیا متعلم درخانه عمدتاً انگلیسی حرف میزند؟.............................................................
نخیر ،تنها انگلیسی
(اگر بیشتر از یک لسان حرف میزند ،بگویید که کدام
لسان را بیشتر حرف میزند).
بله ،لسان دیگری – لطفاً مشخص بسازید___________ :
تابعیت آسترالیا /باشنده دایمی............................. ................................ ................................ :

تاریخ رسیدن به آسترالیا:

________

شماره طبقه فرعی ویزا:

_____

نخیر

بله

تاریخ انقضأ شماره طبقه فرعی ویزا_____

فیس متعلم بین المللی پرداخته میشود (اگر میدانید)..................................... ................................ :

نخیر

بله

آیا متعلم یکی از امتیازات ذیل را بدست میاورد:
(کمک دومی) Secondary Assistance

کمک برای اطفال مجزا ()Assistance for Isolated Children (AIC

امتیاز برای نوجوانان ()Youth Allowance
امتیاز متعلم ()Abstudy

مکتب قبلی_______________________________________________________________________ :
دلیل برای تبدیل از مکتب(اختیاری)_________________________________________________________ :
ال در برنامه تدریس در منزل شامل بود ،منطقه تعلیمی را مشخص بسازید________________________________ :
اگر قب ً
دلیل برای تغیر مکان (اختیاری)___________________________________________________________ :
محرمیت
محدودیت در دسترسی – آیا این متعلم در ارتباط به مراقبت ،رفاه و رشد تحت کدام احکام محکمه قرار دارد؟
اگر بله ،لطفاً مشخص بسازید و اسناد کمکی ضمیمه کنید.

بله

نخیر

______________________________________________________________________________
آیا این متعلم تحت مواظبت اداره محافظت اطفال و کمک فامیل ()Department for Child Protection and Family Support’s (CPFS) Director General
نخیر
بله
قرار دارد؟

اگر بله ،لطفاً اسم مدیر مربوطه  ، CPFSمنطقه و شماره تلفن وی را مشخص بسازید.
______________________________________________________________________________
فورمه های رضایت
رضایت والدین در ضمیمه دوم خواسته شده است که مربوط به انواع فعالیت های مکتب میگردد.
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مشخصات متعلم – طبی  /صحت
عالوه بر معلومات زیرین ،یک فورمه جداگانه (خالصه مراقبت صحی متعلم) از طریق مکتب در دسترس قرار دارد و باید برای همه
متعلمین خانه پری شود.
یادداشت :برای متعلمینی که منحیث دارنده مشکالت صحی شناسایی شده اند و در مکتب به کمک نیاز دارند ،فورمه های اضافی از
طرف مکتب مهیا خواهد شد.
آیا متعلم کدام معیوبیت دارد؟

بله

نخیر

اگر بله ،لطفاً معیوبیت(/هایش) را مشخص سازید:

______________________________________________________________________________
اگر اسنادی در مورد معیوبیت طفل تان در هر یکی از ساحات ذیل دارید لطفاً آنرا نشانی کنید .کاپی این اسناد برای سوابق مکتب
ضروری خواهد بود.
آتیزم
ناشنوایی یا مشکل در شنوایی
اختالل مشخص در تکلم
معیوبیت ذهنی
آیا متعلم کدام مشکل صحی ویا نیاز به مراقبت شدید صحی دارد؟
اگر بله ،لطفاً مشخص بسازید:
حساسیت – حساسیت شدید در مقابل دوا یا غذا
حساسیت – وغیره ___________________

نفس تنگی (اسما)
مرض شکر
سردردی یا نیم سری تشخیص شده
اختالل تشنجی (مثالً مرگی)

اختالل شدید روانی
تأخر در انکشاف عمومی (قبل از سن  6سالگی)
اختالل در دید
معیوبیت جسمی
بله

نخیر

مشکالت شنوایی (مثالً التهاب قسمت وسطی گوش)
صحت روانی یا رفتاری (مثالً افسردگی،
)ADD/ADHD
نیاز شدید به مراقبت صحی (مثالً تغذیه از طریق تیوب یا لوله)
غیره________________________________ :

کلینیک (نام و آدرس):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
تلفن_____________________________ :
_______________________________
اسم داکتر :
کلینیک دندان (در صورتی که قابل تطبیق باشد ،نام و آدرس)__________________________________________ :
______________________
تلفن:
_______________________________
نام داکتر دندان :
______________________________________________________________________________
شماره مدیکر __ __ __ __ __ __ __ __ :تاریخ اعتبار الی_________ / ___ /___ :
نخیر
بله
هلت کی یر کارت (درصورتی که قابل تطبیق باشد):
اگر بله ،لطفاً شماره آنرا بنویسید _____________________:تاریخ انقضأ_____________ :
آیا بیمه برای استفاده از امبوالنس دارید؟……………………………………………………………….

بله

نخیر

(اگر حالت عاجل صحی پیدا میشود از والدین یا سرپرست توقع میرود تا همه مصارف امبوالنس را بپردازند )
مشخصات والدین  /سرپرست

مشخصات والدین  /سرپرست 1
عنوان ____ :اسم اول _______________ :اسم دوم ______________ :تخلص ______________________ :
لطفاً قرابت تانرا با متعلم بنویسید____________________________________________________ :
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لطفاً نشانی کنید که شما کدام موارد ذیل را بعهده دارید:
بله
فیس و پرداخت مصارف:
دارد_______________________:

مراقبت روزانه متعلم را

نخیر

مراقبت طویل المدت متعلم را

یا

اگر نخیر ،چه کسی مسؤلیت

آدرس پُستی (اگر از آدرس مسکونی متعلم فرق دارد):

_______________________________________________________________________
تلفن (منزل) _____________________ :آدرس ایمیل_________________________________ :
شغل  /محل کار____________________________________________________________________ :

تلفن (کار) ________________________________:شماره موبایل_____________________________ :
آیا در خانه عمدتاً به لسان انگلیسی صحبت میکنید؟

…………………………………………………

نخیر ،تنها انگلیسی
آیا درخانه غیر از لسان انگلیسی به کدام لسان دیگری صحبت میکنید؟
مشخص بسازید(:اگر بیشتر از یک لسان است ،بنویسید که کدام لسان حد اکثر صحبت میشود)
_______________________
عالیترین سال مکتب ابتدایی یا ثانوی را که تکمیل کرده اید کدام است؟

سال دوازدهم یا معادل آن
سال یازدهم یا معادل آن
سال دهم یا معادل آن
سال نهم یا معادل آن یا پایینتر از آن

نخیر

بله
بله – لطفاً

عالیترین مدرک تحصیلی را که تکمیل کرده اید کدام است؟
بکلوریا (فارغ صنف دوازده) یا باالتر از آن
دیپلوم  /دیپلوم عالی
تصدیقنامه اول الی چهارم (بشمول تصدیقنامه حرفوی)
مدارک غیر از مکتب

(اگر به مکتب نرفته اید" ،سال نهم یا معادل آن یا پایینتر از آن" را نشانی کنید)
گروپ شغلی تان چیست؟ ___________ ( 1،2،1یا  4بنویسید .لطفاً از لست که در ضمیمه شماره یک داده شده است گروپ مناسب شغل والدین را انتخاب
کنید .اگر شما فعالً شامل کار با معاش نیستید ،اما در ظرف  12ماه گذشته کارمیکردید ،لطفاً آخرین وظیفه را که داشتید استفاده کنید .لیکن ،اگر شما در ظرف  12ماه
گذشته کار با معاش نداشتید ،شماره " "1را در باال بنویسید).

والدین  /سرپرست 0
عنوان ____ :اسم اول __________________ :اسم دوم _________________ :تخلص __________________ :
لطفاً قرابت تان با متعلم را بنویسید___________________________________________________ :
مراقبت روزانه متعلم را

لطفاً نشانی کنید که شما کدام موارد ذیل را بعهده دارید:

یا

مراقبت طویل المدت متعلم را

اگر نخیر ،چه کسی مسؤلیت دارد:
نخیر
بله
فیس و پرداخت مصارف:
______________________________________________________________________________
آدرس پُستی (اگر از آدرس مسکونی متعلم فرق دارد):

________________________________________________________________________
تلفن (منزل) ______________________ :آدرس ایمیل________________________________ :
شغل  /محل کار____________________________________________________________________ :

تلفن (کار):

_____________________________

آیا در خانه عمدتاً به لسان انگلیسی صحبت میکنید؟

شماره موبایل_____________________________ :

……………………………………………….

بله

نخیر
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بله – لطفًا مشخص
نخیر ،تنها انگلیسی
آیا درخانه غیر از لسان انگلیسی به کدام لسان دیگری صحبت میکنید؟
بسازید(:اگر بیشتر از یک لسان است ،بنویسید که کدام لسان حد اکثر صحبت میشود) _______________________
عالیترین سال مکتب ابتدایی یا ثانوی را که تکمیل کرده اید کدام است؟

سال دوازدهم یا معادل آن
سال یازدهم یا معادل آن
سال دهم یا معادل آن
سال نهم یا معادل آن یا پایینتر از آن

عالیترین مدرک تحصیلی را که تکمیل کرده اید کدام است؟
بکلوریا (فارغ صنف دوازده) یا باالتر از آن
دیپلوم  /دیپلوم عالی
تصدیقنامه اول الی چهارم (بشمول تصدیقنامه حرفوی)
مدارک غیر از مکتب

(اگر به مکتب نرفته اید" ،سال نهم یا معادل آن یا پایینتر از آن" را نشانی کنید)
گروپ شغلی تان چیست؟ ___________ ( 1،2،1یا  4بنویسید .لطفاً از لست که در ضمیمه شماره یک داده شده است گروپ مناسب شغل والدین را انتخاب
کنید .اگر شما فعالً شامل کار با معاش نیستید ،اما در ظرف  12ماه گذشته کار داشتید ،لطفاً آخرین وظیفه را که داشتید استفاده کنید .لیکن ،اگر شما در ظرف  12ماه
گذشته کار با معاش نداشتید ،شماره " "1را در باال بنویسید).

جزییات دیگر تماس

عنوان ____ :اسم اول _______________ :اسم دوم ______________ :تخلص _______________________ :
لطفاً قرابت تانرا با متعلم بنویسید____________________________________________________ :
آدرس پُستی (اگر از آدرس مسکونی متعلم فرق دارد):

________________________________________________________________________
تلفن (منزل)____________________ :

آدرس ایمیل_________________________________ :

شغل  /محل کار____________________________________________________________________ :

تلفن (کار)________________________ :

شماره موبایل____________________________ :

اگر میخواهید اشخاص دیگری را در لست تماس ثبت کنید ،لطفاً به مکتب اطالع دهید.
امضأ
اسم شخصی که متعلم را شامل میکند:

عنوان ______ :اسم اول ___________________ :اسم دوم __________________ :تخلص ______________ :
قرابت تان با متعلم____________________________________________________________ :
اگر این شمولیت برای کودکستان است ،من تأیید میدارم که این اولین شمولیتی است که انجام میدهم.
امضأ _____________________________________ :تاریخ___________________________________ :
(خوردساالن مستقل و آنهایی که  11ساله یا باالتر از آن هستند ،میتوانند به نمایندگی خودشان امضأ کنند)
تأییدی مدیر مکتب

_______________________________
امضأ مدیر مکتب

تأیید شده است  /تأیید نشده است
تاریخ_________________ :
Enrolment Pack (Part B) – Enrolment Form

Version 2.0, 30 August 2013
Page 7

DARI

ضمیمه 0
[ Insert
]Logo
)(optional

فورمه رضایت
در [ ]EouT a oi T nn u(enntهدف ما اینست که برای طفل شما وسیعترین امکانات آموزشی را پیشکش کنیم و تا حد
ممکن از آموزش تجلیل کنیم .این مسله بعضی اوقات به یک نوعی از رضایت والدین نیازمند است .این فورمه از شما تقاضا
میکند که رضایت تان (یا غیر آنرا) در اشتراک /استفاده/دسترسی طفل تان در چندین بُعد برنامه های مکتب نشان دهید .در
همه اوقات بهترین کوشش خویشرا بخرچ میدهیم تا معیارات نمونه ای را در رابطه با وظیفه مراقبت خویش بکار بریم.

رضایت برای رسانه ها
تصاویر و/یا کارهای متعلمین اکثراً نشر میشوند تا برتری یا کوشش های آنها شناخته شود و شاید در روزنامه ها ،انترنت،
خبرنامه ها ،فلم یا ویدیو ظاهر شود .نامهای شان شاید نیز شامل شود اما جزییات تماس نشر نمیشود .کار/یا تصاویری که
توسط مکتب گرفته میشود برای مدت بیشتر از وقت مورد نیاز ،و به خاطر همان اهدافی که در باال تذکر یافت ،نگهداری
نمیشود ،و بصورت مصئون ذخیره و از بین برده خواهد شد.
بله ،من رضایت میدهم تا تصویر یا کار طفلم طوریکه در باال تذکر یافته است نشر شود.
نخیر ،من رضایت نمیدهم.
عالوتاً به ضمیمه  Fبرای "سیاست انترنتی متعلم" مراجعه کنیدStudents online policy :

دسترسی به انترنت
دسترسی متعلم به انترنت مطابق به سیاست مکتب (که از دفتر یا صفحه انترنتی مکتب قابل دسترس است) ارائه میشود.
دسترسی متعلم مشروط بر پیروی "اخالق رفتار" مشتریان است.
بله ،طفم اجازه دارد تا مطابق سیاست مکتب به انترنت دسترسی یابد.
نخیر ،من رضایت نمیدهم.
عالوتاً سیاست مکتب و سیاست انترنتی متعلم را مشاهده کنیدStudents online policy :

رضایت برای دیدن
اطفال اکثراً فلم های مستند ویدویی  /دی وی دی /تلویزیونی را منحیث پروسه آموزشی شان میبینند .تقریباً همیشه این فلم ها
درجه بندی " "Gدارند و نیازی به رضایت گرفتن ندارند .گاهی اوقات چیزی با درجه بندی " "PGمناسب میباشد که برای
آن نیاز به رضایت والدین داریم.
بله ،من رضایت میدهم که طفلم فلم هایی را که درجه بندی " "PGدارد و توسط معلم یا اداره مکتب مناسب شمرده
میشود بیبیند.
نخیر ،من رضایت نمیدهم.

سیرهای محلی
اطفال گاهی اوقات در محدودۀ ساحات محلی برای سیرهای کوچک و تحت نظر معلم پیاده روی میکنند؛ و در پارک های
محلی ،محیط طبیعی ،مکاتب دیگر ،کتابخانه شهرداری محلی ،یا بازار به فعالیت میپردازند .در همه اوقات ،در مورد این
سیرهای محلی به والدین اطالع داده خواهد شد.
بله ،من رضایت میدهم تا طفلم در سیرهای محلی که تحت نظر معلم صورت میگیرد و شاید شامل پیاده روی کوتاه
از مکتب و دوباره به مکتب باشد اشتراک کند.
نخیر ،من رضایت نمیدهم.
مکتب یک خبرنامه نیز دارد که در صفحه انترنتی آن مورد دسترس است .لطفاً به آدرس انترنتی ذیل مشترک شوید:
………www

[ ]school to include this sentence re the website and newsletter if they wish
اسم متعلم________________________________:

سال/صنف/اتاق_______________ :

اسم شخصی که فورمه رضایت را امضأ میکند:
عنوان____ :اسم اول _____________ :اسم دوم ____________ :تخلص______________ :
لطفاً قرابت تانرا با متعلم بنویسید(مثالً والدین/سرپرست/شخص مسؤل)__________________________ :
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